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Venda Judicial
Farmácia Central de Almoster
Processo nº1826/11.5TBSTR, 1º Juízo Cível | Insolvente: Central de Almoster, Unipessoal, Lda.

Abertura de propostas 22 de Março de 2019 às 15h
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A mediadora

A  Fortitude - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda. detentora da 
licença AMI nº 11877 emitida pelo IMPIC, é uma organização de con-
sultoria dedicada e especializada, sob a égide da marca Mobifarm, na 
prestação de serviços de mediação de transacção de farmácias em Por-
tugal.

Contamos com a experiência de já termos transaccionado inúmeras 
farmácias em Portugal com um percurso longo no mercado cujo in-
ício se deu num momento anterior à liberalização da propriedade das 
farmácias. Tratamos cada farmácia com as suas características próprias, 
através de uma experiente equipa de profissionais, proporcionando , en-
tre outras coisas, o cumprimento rigoroso dos prazos, a negociação de  
protocolos e parcerias com a banca e, por fim, o estabelecimento de um 
relacionamento com as partes intervenientes com o maior profissional-
ismo.

O nosso trabalho tem vantagens para compradores e vendedores, uma 
vez que em Portugal, ao contrário de muitos países, a abertura de uma 
farmácia está limitada por um “numerus clausus”, ou seja, depende 
de uma capitação mínima de habitantes por município, impedindo a 
atribuição de novos alvarás.

Para oferecermos este tipo de serviço de excelência, actuamos em todo 
o território nacional e ilhas, através de uma Equipa de Consultores Com-
erciais, gerida por um Director Comercial e um Director Geral, que acom-
panham permanentemente a evolução do mercado, sendo assistidos 
por uma equipa interna de cinco elementos além de parcerias exógenas 
criadas nas áreas Jurídica e Fiscal. Esta estrutura permite afirmarmo-nos 
como os melhores especialistas nesta área especifica das Farmácias a 
trabalhar em Portugal om um conhecimento do mercado profundo e 
detalhado.

A Mobifarm procura garantir uma transição de propriedade transparente, 
onde compradores e instituições de crédito têm o retorno esperado do 
investimento, e o vendedor obtém um valor justo pela sua farmácia. Com 
recurso a novas técnicas de análise e modernização dos procedimentos, 
a avaliação de uma farmácia deixou o tradicional factor de multiplicação 
de vendas, para uma avaliação científica do conjunto dos seus activos, 

1. Caracterização da 
Farmácia
A Farmácia Central de Almoster, encontra-se localizada na Praça Vas-
concelos Coutinho N.19, na freguesia de Almoster, uma freguesia por-
tuguesa do concelho de Santarém, com 40,84 km² de área e 1 818 hab-
itantes (2011).

A população da Freguesia de Almoster em termos de Saúde Publica 
é servida pelo é servida pela Unidade de Saúde Familiar Almeida Gar-
rett - Polo de Almoster (CS Santarém)  associada ao Centro de Saúde 
Santarém . O Centro de Saúde de Santarém por sua vez está associado 
ao Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria e tem  como hospital de 
referência o Hospital de Santarém, EPE

Relativamente ao último Censos disponível (2011) os habitantes da Freg-
uesia de Almoster podem ser definidos, à data de censo, em termos de 
População Residente por local de residência e sexo a seguinte maneira:

853       965   | Total: 1 818
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2. Evolução economico-financeira da Farmácia

Contas não Consolidadas

Proveitos Opercaionais
Resultados Correntes
Resultado Líquido do Exercício
Total Ativo
Capital Próprio

Rendibilidade Económica (%)
Rendibilidade Financeira (%)
Liquidez Geral
Endividamento (%)

Numero de Empregados

31/12/2017
EUR

12 meses
SNC

315.286
-24.083
-24.083

1.238.976
46.788

-1,94
-51,47

1,00
96,22

2

31/12/2016
EUR

12 meses
SNC

302.408
4.922
3.474

1.257.957
70.871

0,39
6,94
0,28

94,37

2

31/12/2015
EUR

12 meses
SNC

310.003
14.896
12.170

1.419.794
67.397

-1,05
22,10

0,25
95,25

2

31/12/2014
EUR

12 meses
SNC

322.060
16.258
13.175

1.405.157
55.227

-1,16
29,44

0,24
95,25

2

31/12/2013
EUR

12 meses
SNC

315.253
15.443
10.699

1.396.574
42.052

1,11
36,72

0,20
96,99

2

Há que referir a quebra das vendas da Farmácia nos últimos anos, em conjugação com o processo de insolvência que 
provocou constrangimentos no fornecimento de mercadorias, o que  obviamente se reflete na atual faturação. Se ver-
ificarmos o histórico da exploração do espaço farmacêutico concluímos que há uma margem para recuperar as vendas 
da Farmácia para outros valores, assim como potenciar a criação de protocolos com empresas e instituições locais para 
entrega de medicamentos. Vejamos seguidamente os dados anteriores à entrada do triunvirato em Portugal:

Podemos observar que a Farmácia foi perdendo vendas. Deduz-se das dificuldades sentidas na obtenção de credito 
junto dos fornecedores que essa situação agravou-se com a mudança verificada quer junto da banca quer junto da 
distribuição com as medidas impostas pelo triunvirato e que obrigaram o ministro da saúde da altura, o Sr Dr Paulo 
Macedo, a proceder a alterações estruturais no sector da farmácia de oficina. Uma das vítimas da alteração do par-
adigma do sector foi a Farmácia Central de Almoster.

Pela nossa experiência em análise de farmácias estimamos que esta Farmácia na mesma localização posso almejar 
uma faturação anual entre 400 e os 450 mil euros de vendas ao balcão.  

Contas não Consolidadas

Proveitos Opercaionais
Resultados Correntes
Resultado Líquido do Exercício
Total Ativo
Capital Próprio

Rendibilidade Económica (%)
Rendibilidade Financeira (%)
Liquidez Geral
Endividamento (%)

Numero de Empregados

31/12/2012
EUR

12 meses
SNC

331.789
12.748

6.865
1.393.270

31.353

0,91
40.66

0,19
97,75

2

31/12/2011
EUR

12 meses
SNC

429.803
21.098
17.091

1.421.148
24.488

1.48
86.15

0,19
97,75

2

31/12/2010
EUR

12 meses
SNC

552.179
2.033
1.749

1.363.080
7.398

0,15
27,48

0,15
99,46

2

31/12/2009
EUR

12 meses
SNC

633.189
25.949
25.559

1.410.858
5.649

1,84
459,34

0,18
99,60

4

31/12/2008
EUR

12 meses
SNC

674.243
12.348
12.172

1.444.504
-19.910

0,85
-62,02

0,56
101,38

4
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A Sociedade nunca apresentou resultados negativos, com excepção do ano de 2017, mas mesmo esse ano, a Infor-
mação Empresarial Simplificada do ano de 2017 demonstra o seguinte:

3. Venda da Farmácia
A venda é realizada pela totalidade dos bens que constituem o Estabe-
lecimento Comercial denominado “Farmácia Central de Almoster” in-
stalada no Largo Vasconcelos Coutinho numero 19, Alvará de Farmácia 
nº 3819, emitido pelo INFARMED – Autoridade Nacional de Medicamento 
e Produtos de Saúde, I.P..

O valor base da venda atribuído ao estabelecimento é  de 350.000 € 
(trezentos e cinquenta mil euros), acrescido do stock a preço de custo 
e acrescida comissão da mediadora.

3.1 Listagem de Bens Móveis

O estabelecimento será vendido com todos os equipamentos necessári-
os ao bom funcionamento da farmácia, estando aliás incluídos no preço. 
Esses equipamentos serão vendidos no local, nas condições e no estado 
físico e jurídico em que se encontram, sendo da responsabilidade do(s) 
proponente(s) comprador(es) todos os custos inerentes à compra, no-
meadamente os impostos respetivos e as despesas notariais e de registos.

3.2 Listagem de Inventário de Medicamentos 

Atendendo que o estabelecimento será vendido em pleno funcionamen-
to, uma listagem será sempre desatualizada, pelo que, por motivos mer-
amente indicativos, será fornecida uma listagem retirada do software da 
Farmácia no dia da visita.

3.3 Fucionários

A Farmácia possui atualmente 2 Funcionários que não transitaram com 
a venda

Data de entrada

1 de Novembro de 2007

1 de Novembro de 2007

Vencimento Base

1.000,00€

705,00€

Categoria

Farmacêutico

Trabalhadores do 
Comércio e Armazém

Demonstração Resultados Custos

Custo das Existências Vendidas
Custo das Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com Pessoal
Amortizações e ajustamentos
Impostos
Outros Custos
Imposto sobre o Rendimento

Total

Demonstração Resultados Proveitos 

Vendas de Mercadorias e Produtos
Prestação de Serviços
Outros Proveitos

Total

Ano de 2017
Valores

234.156,59
0,00

20.038,76
33.748,97
46.325,00

0,00
5.100,08

0,00

339.369,40

Ano de 2017
Valores

308.969,18
0,00

6.317,19

3315.286,37

Demonstração Resultados 

Resultados Antes Impostos
Resultados Líquidos
Margem de Lucro Líquido

Ano de 2017
Valores

-24.083,03
-24.083,03

-7,64%

A Farmácia apesar dos resultados negativos em 2017 apresenta um cashflow positivo de 22.241,97€. Trata-se de uma 
farmácia de uma pequena freguesia mas com uma clientela estável, ideal para um Farmacêutico ter o seu próprio pos-
to de trabalho ou para quem já tem Farmácia e deseja aumentar a sua área de intervenção no concelho de Santarém.

3.4 Visita acompanhada à Farmácia

Não serão agendadas visitas nos últimos 5 dias úteis antes da data de 
abertura de propostas; Com a apresentação da proposta, presume-se 
que o interessado tenha inspecionado o imóvel e conhece as suas carac-
terísticas, confrontações, estado de conservação, estado físico e jurídi-
co, entre outros.

A visita só é efectuada por marcação e deve ser solicitada à Mediadora 
para o email info@mobifarm.com.pt, até 15 dias da data final do leilão. 
Essa visita será marcada entre o dia quinto dia e o décimo dia do final do 
leilão, sendo reportado o dia e hora pela mesma via da visita. Pedidos de 
elementos e/ou esclarecimentos devem ser solicitados através do email 
supra indicado.

NOTA: Só será agendada uma visita.

3.5 Espaço comercial da Farmácia

A Farmácia ocupa instalações da Junta de freguesia de Almoster, tendo 
a sua ocupação por base de um Comodato Tácito.

3.6. Objecto da venda

É proposto adquirir o estabelecimento por trespasse livre de ónus ou 
encargos por escritura publica.

mailto:geral%40mobifarm.com.pt?subject=Farm%C3%A1cia%20Central%20do%20Almoster
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4. Condições de Venda
4.1 Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a 
escrito, impreterivelmente, até às 17h do dia 21/03/2019, através de 
subscrito fechado, colocado dentro de um envelope, devidamente en-
dereçado contendo a referência “Proposta de aquisição Farmácia Cen-
tral de Almoster ”, remetido para o escritório da Encarregada de Venda, 
a sociedade Fortitude – Sociedade  de Mediação Imobiliária, Lda., que 
opera com o AMI 1187 e tem como objecto social a mediação imobiliária, 
para a Rua  Roberto Ivens, nº 1314, 1º andar, sala 1, 4450-251 Matosin-
hos, ou entregues em mão no local da abertura, no próprio dia, até à 
hora de abertura.

4.2 As propostas deverão obrigatoriamente conter, sob pena de serem 
excluídas, os seguintes elementos:

a) Identificação do proponente: nome ou denominação social, 
morada, número de contribuinte, telefone, fax e e-mail;
b) Identificação da verba e respetivo valor oferecido por extenso, 
expresso em euros;
c) Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições 
de venda.

4.3 As propostas deverão ser, sob pena de serem excluídas, acompanha-
das por um cheque caução de 10%, do montante indicado na proposta 
apresentada, o qual deverá ser emitido à ordem da Massa Insolvente de 
Central de Almoster, Unipessoal, Lda., que será devolvido não sendo a 
proposta vencedora.

4.4 As propostas serão abertas em ato solene a realizar no escritório do 
Administrador de Insolvência sito na Urbanização Valverde, Lote 41, Loja 
A, 2415-773 Leiria, no dia 22  de Março de 2019, às 15h, na presença do 
Administrador da Insolvência, Comissão de Credores, demais interessa-
dos e os proponentes que queiram assistir ao ato, não sendo impeditivo 
à concretização da venda a ausência de alguns deles.

4.5 Caso exista mais do que uma oferta de igual valor para o bens em 
venda, poderá proceder-se a uma licitação entre os proponentes.Caso 
exista mais do que uma oferta de igual valor para o bens em venda, 
poderá proceder-se a uma licitação entre os proponentes.

4.6 Não há qualquer impedimento à apresentação de propostas de val-
or inferior ao valor base da venda. Contudo, a adjudicação será feita à 
proposta de maior valor, reservando-se ao(à) Administrador(a) de In-
solvência o direito de não adjudicar qualquer proposta, se estas forem 
inferiores ao valor base de venda, sendo que as ofertas abaixo do preço 
base têm a validade de 45 dias, devendo ser caucionadas e não podendo 
ser retiradas antes do referido prazo.

5. Pagamento do Preço
5.1. Com a adjudicação do alvará e dos restantes bens móveis, o adjudi-
catário pagará por cheque ou transferência bancária:

a) 10 % do valor da venda a título de sinal/caução e princípio de 
pagamento (será depositado o cheque caução remetido com a 
proposta);
b) 5 % do valor do trespasse, acrescido de IVA à taxa legal em vig-
or, referente aos serviços prestados pela Encarregada de Venda 
que acrescem ao valor da arrematação, a liquidar no ato, ou caso a 
adjudicação seja comunicada a posteriori da abertura de propos-
tas no prazo maximo de cinco dias, através de cheque emitido à 
ordem de Fortitude – Sociedade  de Mediação Imobiliária, Lda.

5.2 Os restantes 90 % do valor do trespasse e valor do stock devem ser 
liquidados aquando da realização da escritura de trespasse.

5.3. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela 
simples desistência ou por falta de provisão do meio de pagamento apre-
sentado, pode determinar que:    

a) A venda do adjudicatário remisso fique sem efeito;     
b) O alvará e os bens voltem a ser vendidos/trespassados pela 
forma que se considerar mais conveniente;    
c) O adjudicatário remisso não volte a ser admitido a adquiri-los 
novamente;    
d) O adjudicatário remisso fique responsável pela diferença en-
tre o preço pelo qual lhe foi adjudicado e o preço pelo qual for 
trespassado o alvará, e ainda pelas despesas a que der causa.

6. Escritura Pública de 
Trespasse
6.1  A escritura pública referente ao trespasse do alvará será efetuada 
no prazo de 30 dias ou logo que se encontre reunida toda a documen-
tação necessária para o efeito, em data, hora e local a notificar ao ad-
judicatário.

6.2 O adjudicatário obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer 
todos os elementos necessários à realização dos atos de transmissão, 
nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação e paga-
mento do IMT e Imposto de Selo, se a eles houver lugar.  

6.3 É da responsabilidade do proponente todos os custos inerentes ao 
trespasse, nomeadamente o pagamento de impostos, custos com escrit-
ura e registos.

7. Disposições Finais
 
7.1 Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário, 
motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.

7.2 Se, por motivos alheios à vontade da Encarregada de Venda, o tres-
passe for considerado sem efeito, por quem de direito, as quantias re-
cebidas serão devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da 
Massa Insolvente em qualquer circunstância.
 
7.3 No interesse da Massa insolvente, o Administrador de Insolvência 
poderá:     

a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considera-
dos manifestamente insuficientes;     
b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam fei-
tos em cheque visado ou dinheiro;     
c) Não considerar vendas não sinalizadas;     
d) Interromper, cancelar ou anular o ato, desde que sejam de-
tetadas irregularidades ou conluio entre os participantes.

7.4 Para a resolução de qualquer conflito emergente é designado o foro 
da comarca competente.

7.5 O alvará e demais bens móveis e respectivo recheio da Farmácia Cen-
tral de Almoster são trespassados no estado físico e jurídico em que se 
encontram, livres de ónus ou encargos.
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7.6 Presume-se que os interessados inspecionaram os bens e conhecem as 
suas características, rejeitando-se qualquer responsabilidade pelo seu estado 
de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição incorreta 
da informação constante do folheto e que possa eventualmente induzir em 
erro.
7.7 À Massa Insolvente ou à Fortitude, Sociedade de Mediação Imobiliária, 
Lda., não poderão ser assacadas quaisquer responsabilidades por descrições 
incorretas no folheto que possam eventualmente induzir em erro os propo-
nentes, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica dos 
bens, possam ocorrer futuramente e que venham a ser prejudicados por lei 
ou ato administrativo.


